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 תגובת העותרת 
 
 

תגובתה לתשובת , מתכבדת העותרת להגיש את 3.9.19בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 "העדכון"(: -)להלן  3.9.8.19"התשובה"( ולעדכון מיום  -)להלן  11.8.19מיום  ההמשיב

עתירה זו הוגשה לפני למעלה משנה בדרישה, כי המשיבה תפרסם את נהליה כפי שהורה לה חוק  .1

שנים. מאז הגשת העתירה פרסמה המשיבה רק נהלים בודדים מתוך מאות,  21חופש המידע לפני 

שתפרסם עדיין נסתרים מעין הציבור. בסמוך להגשת העתירה הודיעה המשיבה לבית המשפט, ש

המשיבה  –, וההבטחה המעורפלת נותרה בעינה את נהליה בתוך "כשנתיים". חלפה כשנה

 כאילו הזמן קפא מלכת.   בתוך "כשנתיים" שתפרסם את נהליהמבטיחה 

הרשימה חלקית וחסרה, וגם אותה המשיבה המשיבה העבירה לעותרת רשימה של נהלים, אך  .2

מסרבת לפרסם לציבור הרחב, כפי שיפורט להלן. לאור זאת, ראוי להמשיך את הדיון בעתירה 

ולפסוק את מלוא הסעדים שהתבקשו בה. בכפוף לכך, גם לו היינו סבורים שדי בהתחייבויות 

עגן התחייבויות אלה המעורפלות של המשיבה כדי לסיים את ההתדיינות, עדיין היה מקום ל

 בפסק דין מחייב ולבטח לא להותיר את ביצוען לרצונה הטוב של המשיבה.

 פרסום הנהלים .א

המשיבה מבקשת להצדיק את פרק הזמן הבלתי סביר )"כשנתיים"( למימוש חובתה על פי החוק  .3

לפרסום נהליה באמצעות קונסטרוקציה משפטית חסרת שחר באשר למעמדם הנורמטיבי 

ורה, של נהלי המשטרה העומדים במרכז עתירה זו. המשיבה טוענת, לראשונה החריג, לכא

לחוק חופש המידע כלל אינו חל על נהלי המשטרה, או למצער חל באופן  6בהליך זה, כי סעיף 

ג לפקודת המשטרה המסדירות את הוצאתן ופרסומן 9-א9מופחת. זאת לאור הוראות סעיפים 
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המשטרה ופקודות המטה הארצי( ועל יסוד סעיף שמירת  של "פקודות משטרת ישראל" )הוראות

לחוק(. מכך מסיקה המשיבה כי חובתה לפרסם את נהליה,  20הדינים בחוק חופש המידע )סעיף 

" )ההדגשה במקור( באופן שונה ומצומצםככל שבכלל קיימת חובה כזו, צריכה להיות מיושמת "

לחוק  6סעיף ברוח מסכימה לפעול " לעומת רשויות אחרות. מתגובת המשיבה עולה, כי היא

לתשובה. ההדגשה הוספה( מרצונה הטוב ולא בהתאם לחובתה על פי  9חופש המידע" )סעיף 

 . מדובר בטענה מקוממת ובכשל לוגי מובהקהחוק. 

ראשית, נציין, כי מדובר בפרשנות שמנוגדת לעמדתה של המשיבה עצמה בתגובה המקדמית  .4

זה, לפיהן המשיבה לא חלקה על חובתה להעמיד לעיון הציבור  שלה ובהודעותיה האחרות בהליך

לחוק חופש המידע, ובכלל זה נהלי  6את כלל ההנחיות המינהליות שלה בהתאם לסעיף 

 המשטרה. 

, 1988ג, אשר נוספו לפקודת המשטרה בשנת 9-א9לגופו של עניין, תכליתן של ההוראות בסעיפים  .5

מכות המפקח הכללי להוציא הוראות ופקודות כלליות לעגן באופן מפורש בחקיקה ראשית את ס

ולקבוע את דרכי הפרסום הייחודיות של הנחיות אלו )דברי הסבר לחוק לתיקון פקודת המשטרה 

וודאי שהוראות אלה אינן קובעות הסדר שלילי ביחס (. הא ותו לא. 1987-(, התשמ"ז9)מס' 

 .להנחיות משטרה אחרות שאינן בגדר "פקודות משטרה"

נוסף, פקודות המשטרה עוסקות בעניינים הנוגעים ל"ארגון המשטרה, סדרי המינהל, המשטר ב .6

א(. מכך עולה, כי פקודות המשטרה הן אלה 9והמשמעת בה והבטחת פעולתה התקינה" )סעיף 

של עבודת המשטרה וזאת בניגוד לטענת  העניינים הפנימייםשנוגעות בעיקרן להסדרה של 

 5הם ש"מסדירים את העניינים הפנימיים של המשטרה" )סעיף  המשיב לפיה נהלי המשטרה

לתשובה(. ואכן, פקודות המשטרה עוסקות ברובן במבנה המשטרה, תנאי השירות, משמעת, 

אזרח -רפואה, ניהול כח אדם וכיו"ב. מעטות מאד פקודות המשטרה שעוסקות ביחסי משטרה

 או בסמכויות השוטרים. 

(, דווקא נהלי המשטרה, ולא 5-10בר בראשית העתירה )סעיפים כפי שהודגש בהרחבה ובפירוט כ .7

פקודות המשטרה, הם בעלי העניין הציבורי הגבוה ביותר משהם מסדירים באופן בלעדי את 

סמכויות המשטרה, חובותיהם של שוטרים במגע עם אזרחים, אמצעים להפעלת כח, מדיניות 

 אכיפה, הסדרה של הפגנות ועוד. 

ת שלטונית שונות יש קטגוריות שונות של הנחיות מנהליות במדרג נורמטיבי זאת ועוד. לרשויו .8

שונה, ברמות הכללה וחשיבות שונות, בין אם הדבר הוסדר בחקיקה ראשית ובין אם לאו: 

"הנחיות מינהליות הן כללים נורמטיביים שהמינהל הציבורי קובע כדי להדריך עצמו במילוי 

כגון: נוהל, הנחיות, מדיניות, קווי פעולה, הוראות ועוד. להנחיות אלה שמות שונים תפקידו. 

מדובר בכללים גמישים המתווים  –לשמות השונים אין חשיבות ויש לבחון את המהות והעיקר 

האגודה לזכויות האזרח נ'  530/07." )עת"ם את פעילות הרשות במילוי תפקידה על פי חוק

לפסק הדין.  14"עניין פרסום נהלי רשות האוכלוסין"( סעיף  –( )להלן 5.12.07) משרד הפנים

 ההדגשה הוספה( 
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כך, לדוגמה, למשרד החינוך שני סוגים של הנחיות מנהליות: הוראות )הוראות קבע והוראות  .9

שעה( והודעות; לרשות האוכלוסין סוגים שונים של הנחיות ובכלל זה: חוזרים והוראות מנכ"ל, 

והנחיות ועוד; לשב"ס יש לצד נהלים והנחיות גם פקודות נציבות מסמכי מדיניות, נהלים 

א לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, 80שמעמדם זהה לזה של פקודות המשטרה מתוקף סעיף 

. ברור, שחלוקה זו לקטגוריות אינה משנה כהוא זה את החובה לפרסם את 1971-התשל"ב

המשיבה באשר לקיומה של חובת  ההנחיות בהתאם להוראות חוק חופש המידע. קבלת עמדת

 פרסום בעוצמה משתנה ביחס לסוגים שונים של הנחיות תקעקע לחלוטין את הוראות החוק. 

באשר למורכבות בחינת הנהלים בטרם פרסום, גם בעניין רשות האוכלוסין טען המשיב כי הליך  .10

חלק מהנהלים הוא הסינון, המחיקה והבחינה של כל נוהל ונוהל ובכלל זה החלטה על חיסיון של 

תהליך מורכב. בית המשפט דחה את בקשת המשיב לאפשר לו ארכה של שישה חודשים לפרסום 

-ימים. אף אם בענייננו ראוי להקצות למשיבה יותר מ 30הנהלים וקבע כי הפרסום יתבצע בתוך 

ימים לפרסום הנהלים, וודאי שאין להמתין שנתיים ואף לא שנה למימוש החובה הקבועה  30

אין כל הצדקה , בנסיבות אלה, כאשר מדובר בפעילות הנוגדת את הדין והפסיקהדין: "ב

 לפסק הדין בעניין נהלי רשות האוכלוסין )ההדגשה הוספה((.   36" )סעיף להמתין זמן נוסף

שני , תקופת זמן של "כשנתיים" לפרסום נהלי המשטרה היא בלתי סבירה משחלפו לסיכום .11

נה בחקיקה ולאור חשיבותם המכרעת של נהלים אלו לציבור בכלל מאז שחובה זו עוגעשורים 

ולאזרחים הבאים במגע עם המשטרה בפרט כפי שפורט בהרחבה בעתירה. על המשיבה להשקיע 

 את המשאבים הנדרשים על מנת לממש את חובתה בתוך זמן קצר בהרבה. 

, כי דרוש לה פרק 28.2.19זאת ועוד, המשיבה ממשיכה לטעון, כפי שטענה גם בהודעתה מיום  .12

זמן של "כשנתיים" לפרסום נהליה. מכך, ברור כי מדובר בפרק זמן גמיש ביותר שאין מאחוריו 

 כל מחוייבות קונקרטית. 

הגדרת יעד זמן סביר וברור למימוש התחייבותה של המשיבה לאור האמור לעיל, נדרשת  .13

חייבות לעדכון בית המשפט לפרסום נהליה ובכלל זה, לוח זמנים הכולל שלבים מוגדרים והת

 . באופן עיתי

 פרסום רשימת הנהלים .ב

הסעד השני שהתבקש בעתירה נוגע לפרסום רשימה מלאה של ההנחיות המינהליות שעל פיהן  .14

של  תיאור קצרשלשיטתה לא ניתן לפרסם,  כותרות של ההנחיותפועלת המשיבה ובכלל זה 

 שבגינה ההנחיה אינה מפורסמת.  העילהתוכנן ו

העביר ב"כ המשיבה לעיון העותרת את הנהלים של אגף השיטור, אגף המטה  7.10.19ביום  .15

 המבצעי )סמפכ"ל למבצעים( ואגף משאבי אנוש. 

 . 1נספח מכתב ב"כ המשיבה ורשימות הנהלים מצ"ב כ

במכתבו של ב"כ המשיבה מתבקשת העותרת שלא לפרסם את רשימת הנהלים בפומבי משום  .16

במהלך עבודת המטה לקראת פרסום הנהלים, חלק מהנהלים  שרשימה זו צפויה להשתנות

יבוטלו וחלק ישתנו, חלק כלל לא יפורסמו. פרסום הרשימה עשוי, לטענת המשיבה, להטעות את 

 למכתב(.  6הציבור בהסתמכו על רשימה שאינה עדכנית ואינה מדויקת )סעיף 
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רשימת הנהלים  פרסום אין לקבל עמדה זו של המשיבה. ראשית, הסעד שביקשה העותרת הוא .17

על ידי המשיבה ומשכך אין להסתפק בהעברתם לעיון העותרת. כפי שפורט בהרחבה בעתירה 

 (, מדובר ברשימה שעל המשיבה לפרסם מתוקף חובותיה על פי חוק חופש המידע. 65-76)סעיפים 

שויה שנית, הנחיות מנהלית של כלל הרשויות משתנות תדיר ומשכך ברור כי מדובר ברשימה שע .18

להשתנות ולהתעדכן ואין בפרסומה משום "הטעייה" של הציבור. נהפוך הוא, רשימה זו משקפת, 

וככל שיחולו שינויים כיום כפי שנדרש על פי החוק, את הכללים שלפיהם פועלת המשיבה 

ברשימה על המשיבה לעדכנה. לרשימה זו חשיבות מוגברת דווקא במצב שבו הנהלים עצמם 

 ם. עדיין לא מפורסמי

זאת ועוד, רשימה זו הועברה לידי העותרת במסגרת הליך משפטי המתנהל באופן פומבי ומשכך  .19

 אין מקום לבקשת המשיבה להימנע מפרסום הרשימה. 

 השמטת נהלים מהרשימה

עיון ברשימה מלמד, כי המשיבה לא כללה ברשימה זו מספר נהלים של אגפי השיטר והמבצעים  .20

שהעותרת יודעת על קיומם ומשכך, ניתן להסיק, כי קיימים נהלים רבים נוספים שלא כלולים 

 ברשימה ושאין כוונה לפרסמם. 

נהליות במכתב הנלווה מטעם ב"כ המשיבה נכתב כי הרשימה כוללת אך ורק "הנחיות מי .21

המסדירות את הפעלת סמכות המשטרה" והיא אינה כוללת "הוראות עבודה טכניות הקיימות 

 למכתב(. 3בחלק מאגפי המשטרה, גם אם הם קרויים לעיתים "נהלים"" )סעיף 

למרות שאין זה ברור לעותרת מהי כוונת המשיבה ב"הוראות עבודה טכניות" שאינן בגדר  .22

להבחנה זו, על המשיבה לכלול ברשימת הנהלים ולפרסם את  "הנחיות מינהליות" ומה ההצדקה

כלל המסמכים "המתווים את פעילות הרשות במילוי תפקידה על פי חוק" )עניין נהלי רשות 

(. בין אם מדובר בנהלים "טכניים" או "מהותיים" ובין אם כותרת ההנחיה 14האוכלוסין, סעיף 

 ובת הפרסום חלה על כלל המסמכים הללו. היא נוהל, הוראה, הנחיה, מדיניות וכיו"ב, ח

כך לדוגמה, רשימת הנהלים שהועברה לעותרת אינה כוללת "הוראה מקצועית" להפעלת רובה  .23

ספוג. מדובר אמנם במסמך שמראהו כשל מכתב אולם הוא משמש כהנחיה מנהלית לכל דבר 

שמסדירה שימוש בנשק. היעלה על הדעת לטעון כי "הוראה" זו אינה בגדר "הנחיה מנהלית" 

בידי המשיבה "הוראות מקצועיות" רבות אחרות בתחומים שונים  שיש לפרסם? סביר להניח כי

 שלא נכללו ברשימה שהועברה לעותרת. 

 . 2נספח מ"מ" מצ"ב כ 40הפעלת רובה ספוג  –"הוראה מקצועית 

כך, גם לא נכלל ברשימה נוהל "ליווי מד"א בשכונות הערביות ובמזרח ירושלים" של אגף  .24

ת היחידה לאבטחת מתחמים במזרח ירושלים" )נוהל מחוז ירושלים וכן "הנחי –המבצעים 

של חטיבת האבטחה באגף המבצעים(. ככל שקיימים נהלים "מקומיים" נוספים,  90.029.284

 ברור שגם אותם יש לפרסם. 

נוהל "ליווי מד"א בשכונות הערביות ובמזרח ירושלים" ו"הנחית היחידה לאבטחת מתחמים במזרח 
  .3ספח צורף הנוהל במלואו(, מצ"ב כנ ירושלים" )לצורך הנוחות לא
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להלן מספר נהלים נוספים שאינם ברשות העותרת אולם לעותרת ידוע על קיומם וגם הם אינם  .25

"טיפול הסיור בשב"ח"; נוהל אג"מ/מחלקת אבטחה   02.220.109מופיעים ברשימה: נוהל סיור 

שימוש בנוזל  90.221.049"הוראות שימוש בכלי ירייה בגופים מאובטחים"; נוהל  90.222.106

הבואש. כמו כן, כלל הנחיות חטיבת האבטחה בנושא אבטחת מוסדות חינוך אינן מופיעות 

 ברשימה זו. 

זאת ועוד, רשימת הנהלים אינה כוללת כלל את הוראות השעה של משטרת ישראל למרות שגם  .26

"אדרבה, גם הן חייבות בפרסום כפי שאף נקבע מפורשות בעניין נהלי רשות האוכלוסין: 

הסדרים והנחיות שנקבעו לפתרון אד הוק של עניינים וסוג אוכלוסיה מוגדר הם בעלי חשיבות 

 לפסק הדין(.  36ציבורית רבה שאין כל הצדקה שלא לפרסמם כדין" )סעיף 

 הפירוט הנדרש לגבי נהלים שלא יפורסמו 

ישה לתיאור קצר של הסעד הנוגע לחובה לפרסם את רשימת ההנחיות המינהליות, כולל גם דר .27

לסירוב. אלא שברשימה שהועברה  העילהתוכן נהלים, שהמשיבה תסרב לפרסם, וכן הסבר לגבי 

לעותרת ציינה המשיבה באופן לאקוני וללא כל נימוק את סעיף החוק בלבד שמחריג, לכאורה, 

 את פרסום הנוהל. 

את הנימוקים להחלטה  (, יש לציין באופן מפורש65-76כפי שפורט בהרחבה בעתירה )סעיפים  .28

על חיסיון הנוהל וכן תקציר של הנוהל. זאת הן לגבי מקרים שהמשיבה מחליטה כי הנוהל חסוי 

 והן לגבי נהלים שהמשיבה מעריכה כי אין להם "נגיעה או חשיבות לציבור".  14או  9לפי סעיף 

רסמם. משכך, מעבר לזאת, לגבי מרבית הנהלים שברשימה המשיבה עדיין לא החליטה אם יש לפ .29

אם בשל חריג כזה  –אין עדיין ברשימה את הפירוט הנדרש לגבי אותם נהלים שיוותרו חסויים 

 או אחר ואם בשל כך שלדעת המשיבה אין בהם עניין לציבור.

 חיסוי שמות נהלים

באשר לנהלים שהמשיבה מבקשת לחסות את שמם, עמדת העותרת היא, כי הסתרה של עצם  .30

אינה חוקית וכי החוק אינו מתיר אפשרות כזו. רשות ציבורית רשאית  קיומו של נוהל מסוים

 עצם קיומובהתאם לחריגים הקבועים בחוק להימנע מפרסום נהלים מסויים, אולם הסתרה של 

הקבועה בחוק ומסכלת את יכולתו של אזרח לאתגר  לחובת ההודעה וההנמקהשל מידע מנוגדת 

עצם קיומו של  -את הפרטים הבסיסיים ם לחסות את החיסיון בבית המשפט. משכך, אין מקו

 הנוהל, טיבו והעניינים שמוסדרים בו.

באשר להצעתה של המשיבה לחשוף את שמות הנהלים בפני בית המשפט לצורך עריכת ביקורת  .31

ראשית, בית המשפט אינו נדרש לאישור המשיבה  –לתשובה(  20שיפוטית על החלטתה )סעיף 

)ב( לחוק חופש המידע(. שנית, על מנת שבית המשפט הנכבד יוכל 17לצורך עיון במידע )סעיף 

לבצע ביקורת שיפוטית אפקטיבית נדרש עיון בנוהל כולו ואין להסתפק בהעברת שמות הנהלים 

 בלבד, כפי שמציעה המשיבה. 

בכל מקרה, ככל שמבקשת המשיבה לחסות שמו של נוהל מסוים, עליה למסור תקציר  .32

 פרט את הנימוק לחיסיון. )פרפראזה( של הנוהל ול
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 נהלי אגף התביעות .ג

טענת המשיבה לפיה באגף התביעות קיימים ארבעה נהלים בלבד תמוהה נוכח היקף הפעילות  .33

של חטיבה זו ובהשוואה למאות הנהלים שקיימים באגפים האחרים במשטרה. ככל שקיימים 

בידי המשיבה הנחיות מנהליות של אגף התביעות תחת שמות אחרים, ברור שיש לפרסמם. כך, 

קיומו של נוהל של מחלקת התביעות במחוז דרום שכותרתו "מודל לדוגמה, לעותרת ידוע על 

 תקיפת תופעת פושטי היד בצמתים בעיר באר שבע". 

 1.7.19באשר לנהלי מערך התביעות באגף התנועה, טוענת המשיבה כי מערך זה הוכפף כבר ביום  .34

כשנתיים לחטיבת התביעות וכי התאמת נהלי המחלקה לשינוי הארגוני ופרסום הנהלים ייארך 

(. בכל הכבוד לשינויים הארגוניים במשטרת ישראל, אין כל הצדקה 3.9.19)הודעה מיום 

 במתכונתם הנוכחיתלהימנעות המשיבה מפרסום נהלי מערך התביעות באגף התנועה 

ולהכללתם ברשימת הנהלים. ברור, כי מערך זה פועל גם כיום על פי נהלים כתובים ומשכך וודאי 

 עדכונם ושינויים בעוד כשנתיים. שאין להמתין עד ל

למיטב ידיעתנו, למערך התביעות נהלים רבים המוגדרים "חוזרים" שחשיבותם לציבור גבוהה  .35

מאד ואין כל הצדקה שלא לפרסמם כבר בשלב זה. חלק מהנהלים הללו נחשפו במסגרת תיקי 

חוזר תביעות תעבורה וברור כי אין כל הצדקה שלא לפרסמם כבר כעת. להלן מספר דוגמאות: 

"קביעת מדיניות בנוגע ליחוס עבירה של נהיגה בחוסר זהירות או נהיגה ברשלנות"; חוזר 

 23/10בעניין הטיפול בתאונת דרכים בה נחבל אדם באופן קשה; חוזר תביעות  12/11תביעות 

"דגשים בהפעלת מכשיר  11/09"הטיפול בנהגים המשתמשים במתדון"; חוזר תביעות 

ריענון  –"הסדרי טיעון  2/08בעניין בדיקת נשיפה; חוזר תביעות  7/08תביעות  הדבורה"; חוזר

"הנחיות בדבר המשך אכיפה ותביעה  10/10הנחיות וקריאה להחמרה בענישה"; חוזר תביעות 

 בתיקי שכרות". 

 נהלי אגף החקירות והמודיעין  .ד

בה עצמה הכירה בחובת כפי שפרטנו בעבר, המשי -באשר לפרסום נהלי אגף החקירות והמודיעין  .36

-הפרסום של נהלי אגף זה וחשיבותם כאשר ביצעה סינון של נהלי חטיבת החקירות ופרסמה כ

( אינו מבטל את 9)14. מכך ברור כי המשיבה מכירה בכך שסעיף 2014נהלים מתוכם בשנת  100

ים אלא עקרון השקיפות הכללי החל עליה וכי אין להצדיק הטלת חיסיון גורף על נהלי אגף מסו

 במקרים פרטניים כאשר קיימת ודאות קרובה לפגיעה בביטחון או בפעילות המשטרה. 

לאור זאת, על המשיבה להמשיך בעבודת הסינון של הנהלים באגף זה ובכלל זה נהלי חטיבת  .37

 המודיעין, והמעבדה לזיהוי פלילי )מז"פ(. 

בה במסגרת חוק חופש באשר לפרסום שמות נהלי האגף, העותרת עומדת על חובתה של המשי .38

המידע לפרסם את רשימת הנהלים הקיימים באגף החקירות והמודיעין. לדברי המשיבה "כאשר 

מוגשת בקשה לפרסום נוהל מסוים המתבססת על עניין אישי מיוחד שיש למבקש בפרסום אותו 

ר לתשובה(. אלא שעל מנת לממש זכות זו של הפרט ברו 27נוהל, נבחנת הבקשה לגופה" )סעיף 

 כי על המשיבה לפרסם רשימה מלאה של הנהלים. 
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 לסיכום

 6עתירה זו דורשת את פרסום כלל ההנחיות המנהליות של המשיבה בהתאם לחובתה לפי סעיף  .39

לחוק חופש המידע. על מנת שפרסום זה יעמוד בחובות הקבועות בדין יש להבטיח, כי המשיבה 

 מלא ואפקטיבי ובזמן סביר.  אכן מפרסמת את כלל הנהלים שחייבים בפרסום באופן

כפי שהובהר לעיל, רשימת הנהלים שהועברה לעותרת היא חלקית בלבד ופרק הזמן לפרסום  .40

הנהלים הוא בלתי סביר וממשיך לעמוד על "כשנתיים" אף שחלפה שנה ממועד הגשת העתירה. 

 לאור זאת, ברור כי העתירה טרם מיצתה את עצמה. 

 רה למשיבה:העותרת מבקשת כי בית המשפט יו .41

לעדכן את רשימת הנהלים שהועברה לעותרת ולכלול בה כל הנחיה מנהלית שלפיה פועלת  .א

כלל , נהלים מקומיים, הוראות שעה, הוראות מקצועיות ונהלים טכנייםהמשיבה ובכלל זה 

 הנוגעים לעבירות תנועה.  חוזרי התביעהובכלל זה  נהלי התביעה

הנוהל אינו  העילה שבגינהמו, כולו או חלקו, את לפרט לגבי כל נוהל שיוחלט שאין לפרס .ב

 )"פרפראזה"(. תיאור קצר שלומפורסם וכן 

 את רשימת הנהלים המלאה.  לפרסם לציבור .ג

ולפרסם את הנהלים שאין בהם הצדקה  נהלי אגף החקירות והמודיעיןלבצע בחינה של  .ד

 להטלת חיסיון. 

 לפרסם את כלל נהליה לציבור.  למימוש חובתה על פי חוק ביותר לוח זמנים קצרלקבוע  .ה

למען הסר ספק, נציין כי אין בעובדה שהעותרת אינה משיגה במסגרת הליך זה על החלטת  .42

המשיבה להימנע מפרסום נוהל כזה או אחר, משום הבעת עמדה או הסכמה מצד העותרת בעניין 

 זה וכי העותרת שומרת על זכותה לדרוש פרסום נהלים אלה בעתיד. 
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